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1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
  ประเภทของเงินที่จ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของเงินใน

ฐานะที่เป็นเงินตรากับมูลค่าของเงินในฐานะที่เป็นสินค้า 
 (1) เงินที่มีมูลค่าเต็มตัว (Full-bodied money) หมายถึง เงินในรูป
ของสินค้ามีมูลค่าเท่ากับหน่วยเงินตราที่ก าหนดไว้ ยกตัวอย่าง เงิน 10 บาท 
สามารถน าไปซื้อสินค้าและบริการได้ หรือน าไปหลอมแล้วขายเป็นแร่โลหะเงิน
ย่อมมีค่าเท่ากัน 
 เงินที่มีมูลค่าเต็มตัวได้แก่ เงินสินค้า (วัว, ไก่, ข้าว, เกลือฯ) และเงิน
เหรียญ ภายใต้มาตรฐานแร่โลหะมีค่า อาทิ  มาตรฐานทองค า (Gold 
Standard) มาตรฐานแร่โลหะเงิน (Silver Standard) หรือ มาตรฐานแร่
โลหะคู่ (Bimetallic Standard) 



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
 (2) บัตรแทนเงินที่มีค่าเต็มตัว (Representative full-bodied 
money) ตามปกติท าด้วยกระดาษที่มีลักษณะเป็นใบรับฝากเงินเหรียญโลหะที่
มีมูลค่าเต็มตัว แต่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง หรือเป็นใบรับฝากแร่โลหะที่มีค่า อาทิ 
ใบรับฝากทองค า (Gold Certificates) ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกให้
ประชาชนที่น าเหรียญทองค าหรือทองค าแท่งมาฝากไว้ก่อน พ.ศ. 2476 ซึ่งมี
ความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการที่มีมูลค่ามาก 
  



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
 (3) เงินเครดิต (Credit Money) หมายถึงเงินประเภทต่างๆ ยกเว้น
เงินที่มีค่าเต็มตัวและบัตรแทนเงินที่มีค่าเต็มตัว ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมีค่าต่ ากว่ามูลค่าที่ก าหนดไว้ อาทิเงินเหรียญ
กษาปณ,์ เงินธนบัตร ในปัจจุบัน แต่จะต้องจ ากัดปริมาณที่เหมาะสม 
 โดยเงินเครดิตแบ่งออกเป็น 
 (3.1) เหรียญกษาปณ์ (Token Coins) เป็นเงินที่มีมูลค่าเป็นเงินสูง
กว่ามูลค่าของแร่โลหะที่น ามาผลิตเป็นเหรียญ โดยรัฐบาลผลิตขึ้นมาให้เป็น
หน่วยเล็ก เพื่อความสะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนในปริมาณไม่มาก อาทิ
เหรียญ 10, 5, 1 บาทและ 50, 25 สตางค์ ซึ่งเหรียญกษาปณ์ของไทยมี
สัดส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณเงินทั้งหมด 



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
 จากประวัติศาสตร์ของเหรียญเงินที่หมุนเวียนอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
เป็นเหรียญที่มีแร่โลหะเงินผสมอยู่ 90% แต่เมื่อราคาแร่โลหะเงินสูงขึ้นจึงเกิด
การน าเหรียญไปหลอมและขายเป็นโลหะท าให้เหรียญเงินหายไปจากการ
หมุนเวียน ซึ่งต่อมาได้ใช้แร่โลหะทองแดงและนิกเกิลมาใช้ผลิตเป็นเหรียญ
ออกมาหมุนเวียน ต่อมาเหรียญทองแดงและนิกเกิลก็หายไปจากการหมุนเวียน
อีกเช่นกัน เมื่อราคาแร่โลหะทองแดงและนิกเกิลสูงขึ้น เป็นไปตามกฎของ 
เกรเซม (Gresham’s Law) ที่ว่า “เงินเลวไล่เงินดีออกจากการหมุนเวียน”  

 “Bad money drives good money out 
of circulation” (Thomas Gresham) 
 Thomas Gresham  

(1519 – 1579) 



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
 (3.2) เงินกระดาษ (Paper Money) เป็นเงินผลิตจากกระดาษจะมี
มูลค่าสูงกว่ากว่ามูลค่าของกระดาษทีน่ ามาผลิตเปน็เงิน โดยเงินกระดาษอาจจะ
ออกโดยรัฐบาล ธนาคารกลางหรือธนาคารพาณิชย์ก็ได้ หากออกโดยรัฐบาลจะ
เรียกว่า “ธนบัตร” หรือออกโดยธนาคารพาณิชย์จะเรียกว่า “บัตรธนาคาร 
(Bank note)” แต่ปัจจุบันสิทธิในการออกธนบัตรเป็นของรัฐบาลหรือธนาคาร
กลางเท่านั้น  
 ซึ่งการผลิตธนบัตรเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถือเป็น
หนี้สินของรัฐบาล แต่ธนบัตรนั้นไม่สามารถแลกเป็นเงินที่มีมูลค่าเต็มตัว (full-
bodied money) ได้ เพราะธนบัตรเป็นเพียงเงินเครดิต ที่สามารถช าระหนี้ได้
ตามกฎหมาย (legal tender) เท่านั้นแลกคืนเป็นแร่โลหะมีค่าไม่ได้ (fiat 
money) 



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
 (3.3) เงินฝากกระแสรายวัน (Demand deposits) เป็นเงินเครดิตที่
สร้างขึ้นโดยระบบธนาคารพาณชิย์ ในอดีตเงินฝากกระแสรายวันที่โอนจ่ายด้วย
เช็คเป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้เพราะเงินเช็คสะดวก
ต่อการพกพา ปลอดภัยต่อการสูญหายและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้โดยการ
สลักหลัก  
 แต่ปัจจุบันการพัฒนาของระบบการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินท า
ให้ เงินฝากกระแสรายวันสามารถโอนจ่ายผ่าน Application บน 
Smartphone หรือ Internet Banking ของธนาคารพาณิชย์นั้นๆ ได้โดยไม่
ต้องเขียนเช็ค 
  



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
  ประเภทของเงินที่จ าแนกตามสภาพของวัตถุที่น ามาใช้ท าเป็นเงิน 
 เงินที่ท าด้วยแร่โลหะ 
 (1) เงินเหรียญมาตรฐาน (Standard coin) คือเงินที่มีมูลค่าเต็มตัว 
 (2) เงินที่เป็นเหรียญหน่วย (Unit coin) หมายถึงเหรียญดอลลาร์ 
เหรียญบาท หรือเหรียญอื่นที่ออกใช้เป็นเงินตรา 
 (3) เหรียญปลีกต่างๆ อาทิ เหรียญ 50 สตางค์, 25 สตางค์ 
  



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
 เงินที่ท าด้วยกระดาษ 
 (1) บัตรแทนเงินที่มีมูลค่าเต็มตัว (Representative full-bodied 
money) 
 (2) บัตรที่น ามาไถ่ถอนเป็นแร่โลหะที่มีค่าได้ (Redeemable) 
 (3) บัตรที่น ามาไถ่ถอนเป็นแร่โลหะที่มีค่าไม่ได้ (Irredeemable) 
เพียงแต่ช าระหนี้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น อาทิ ธนบัตร 
 เงินที่ท าด้วยพลาสติก หรือบัตรเครดิต (Credit Card), บัตรเดบิต 
(Debit Card) 



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
  ประเภทของเงินที่จ าแนกตามแหล่งที่มาของเงิน 
 (1) เงินที่ออกโดยรัฐบาล คือเหรียญกษาปณ์โดยกรมธนารักษ ์
 (2) เงินที่ออกโดยธนาคารกลาง คือธนบัตร 
 (3) เงินที่ออกโดยระบบธนาคารพาณิชย์ อาทิบัตรธนาคาร, เงินฝาก
กระแสรายวันและบัตรเครดิต 
 ซึ่งปัจจุบันเงินที่น ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อใช้จ่ายในการ
ซื้อสินค้าและบริการมีเฉพาะเงินเครดิตเท่านั้น ที่มีมูลค่าไม่เต็มตัวและไม่
สามารถน าไปแลกคืนเป็นแร่โลหะมีค่าได้ ประกอบไปด้วย เหรียญกษาปณ์ , 
ธนบัตร, เงินฝากกระแสรายวันและบัตรเครดิต เป็นต้น 



1. หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทของเงิน 
  ค่าของเงิน (Value of Money) 
 (1) ค่าภายนอก ( External Value ) : ราคาเงินสกุลหนึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับอีกสกุลหนึ่ง อาทิ 40 บาท /1 ดอลลาร์สหรัฐ  
 (2) ค่าภายใน  ( Internal Value ) : อ านาจซื้อ เช่น ถ้าเงิน 1 บาท 
เมื่อก่อนซื้อลูกอมได้ 3 เม็ด แต่ตอนนี้ซื้อได้ 2 เม็ด แสดงว่าค่าของเงินลดลง 
  ลักษณะของเงินที่ดี 
 (1) เป็นที่ยอมรับของคนในระบบเศรษฐกิจ 
 (2) ค่าเงินไม่เปลี่ยนแปลงง่ายนัก 
 (3) พกพาสะดวก คงทน สามารถปลอมได้ยาก 
 (4) สามารถแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ 
 
 



2. มาตรฐานเงินตรา 
 มาตรฐานเงินตรา (The monetary standard) เป็นเครื่องมือหรือ
แนวทางส าหรับควบคุมปริมาณเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของระบบการเงิน 
ดังนั้น มาตรฐานของเงินตราจึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการออก
เงินตราเพื่อรักษาค่าของเงิน โดยแบ่งออกเป็น  
 2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า (Metallic Standard) 
 2.2 มาตรฐานเงินตราที่ไม่อิงโลหะมีค่า (Non-Metallic Standard) 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
  มาตรฐานทองค า (Gold Standard) 
 คือการใช้แร่โลหะทองค าเพียงอย่างเดียวเป็นมาตรฐานในการก าหนด
มูลค่าของเงินตรา อาจท าด้วยแร่โลหะทองค าที่มีมูลค่าเต็มตัว (Gold Coin) 
หรือเงินตราที่ท าด้วยวัตถุอื่นๆ แต่สามารถไถ่ถอนได้ (Convertible) เป็นแร่
โลหะทองค าหรือเงินมาตรฐานได้  
 ซึ่งนิยมใช้กันมากในศตวรรษที่ 19 เริ่มโดยประเทศอังกฤษในปี ค.ศ 
1821 ต่อด้วยประเทศโปรตุเกสในปี ค.ศ. 1871 และเลิกใช้ชั่วคราวในช่วงเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากนั้นประเทศต่างๆ ได้น ากลับมาใช้แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จและเลิกใช้ไปในปี ค.ศ. 1930 โดยมาตรฐานทองค าแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท 
  



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (1) มาตรฐานเหรียญทองค า (Gold Coin Standard) (1821 – 
1914) 
 หมายความว่าหน่วยเงินตราของประเทศนั้นๆ ถูกก าหนดให้มีมูลค่า
เทียบเท่าน้ าหนักของแร่โลหะทองค าหรือเป็นเงินเหรียญทองค าที่มีมูลค่าเต็มตัว 
(full-bodied gold coin) โดยการผลิตเงินเหรียญทองค าเพื่อให้ประชาชน
เชื่อถือและยอมรับ จะต้องด าเนินการดังนี้ 
 (1.1) รัฐบาลต้องก าหนดมูลค่าเงินเหรียญทองค าเทียบกับน้ าหนักของ
แร่โลหะทองค าให้แน่นอน อาทิ 1 ดอลลาร์เท่ากับน้ าหนักของแร่โลหะทองค า
บริสุทธิ์ 23.22 เกรน 
 (1.2) รัฐบาลต้องรับซื้อหรือขายแร่โลหะทองค าไม่จ ากัดจ านวนตาม
อัตราเสมอภาค ในกรณีที่ราคาต่ าหรือสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลก าหนด 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (1.3) รัฐบาลต้องอนุญาตให้มีการน าเข้าหรือส่งออกแร่โลหะทองค าได้
อย่างเสรี 
 (1.4) รัฐบาลต้องยอมให้เงินตราชนิดอื่นๆ ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ใน
มาตรฐานเหรียญทองค าสามารถแลกเปลี่ยนเป็นแร่โลหะทองค าได้ไม่จ ากัด
จ านวนในอัตราเสมอภาคของรัฐบาลก าหนด 
 (1.5) รัฐบาลต้องยอมให้ประชาชนน าเหรียญทองค าไปหลอมเป็นแร่
โลหะทองค าหรือรับแร่โลหะทองค าจากประชาชนมาผลิตเป็นเหรียญทองค าได้
ไม่จ ากัดจ านวนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (2) มาตรฐานทองค าแท่ง (Gold Bullion Standard) เริ่มน ามาใช้
หลังสงครามโลกครั้งที่ 1   
 โดยวิวัฒนาการมาจากมาตรฐานเหรียญทองค า เนื่องจากแร่โลหะ
ทองค ามีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อการน ามาผลิตเป็นเงินตรา คือจะไม่มีการ
น าเหรียญทองค าออกมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีก แต่หน่วยเงินตราของ
ประเทศยังอิงทองค าอยู่ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1.1) เงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นเงินในรูปแบบอื่น อาทิ 
เงินกระดาษ แต่สามารถไถ่ถอนเป็นแร่โลหะทองค าได้ 
 (1.2) การไถ่ถอนแร่โลหะทองค ามีปริมาณจ ากัด 
 (1.3) การซื้อหรือขายแร่โลหะทองค ายังสามารถท าได้ โดยไม่จ ากัด
จ านวน 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (1.4) รัฐบาลต้องอนุญาตให้มีการน าเข้าหรือส่งออกแร่โลหะทองค าได้
อย่างเสรี 
 จากมาตรฐานทองค าแท่ง ประชาชนจะน าธนบัตรมาไถ่ถอนเป็นแร่
โลหะทองค าได้ในปริมาณที่จ ากัด ดังนั้น ธนาคารกลาง ไม่จ าเป็นต้องถือแร่
โลหะทองค า 100% เพื่อหนุนการผลิตธนบัตรที่ออกมาหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ  
 ด้วยเหตุนี้ ปริมาณธนบัตรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจมักจะเกิน
กว่าจ านวนทองค าที่ถือส ารองไว้เสมอ 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (3) มาตรฐานปริวรรตทองค า (Gold Exchange Standard) (1925 
– 1931) 
 หมายถึงประเทศที่หน่วยเงินตราไม่ได้อิงกับแร่โลหะทองค าบริสุทธิ์
โดยตรง แต่ผูกพันกับเงินตราของอีกประเทศซึ่งอยู่บนมาตรฐานทองค า โดย
ประเทศที่อยู่บนมาตรฐานปริวรรตทองค านี้ ไม่ได้มีแร่โลหะทองค าเป็นทุน
ส ารอง แต่จะเก็บเงินทุนส ารองเป็นเงินตราของประเทศที่ตนอิงอยู่ ทั้งนี้เพื่อเปิด
โอกาสให้ประเทศที่มีแร่โลหะทองค าจ านวนน้อยกว่าปริมาณเงินที่ระบบการเงิน
ต้องการให้สามารถใช้ระบบมาตรฐานทองค าได้ ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (3.1) รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ประชาชนน าเงินมาแลกเป็นแร่โลหะ
ทองค าได้ แต่สามารถแลกเป็นเงินตราต่างประเทศได้ในปริมาณที่จ ากัด 
 (3.2) รัฐบาลจะต้องรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตรา
ประเทศของตนกับประเทศที่ตนอิงอยู่ให้คงที่อยู่เสมอ 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 อาทิเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (฿/$) 
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อัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (4) มาตรฐานทองค าระหว่างประเทศ (International Gold 
Standard) 
 มีบทบาทส าคัญก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งมาตรฐานทองค าสามารถ
ปรับตัวได้โดยอัตโนมัติและปราศจากการกระท าของมนุษย์ คือประเทศที่อยู่บน
มาตรฐานทองค าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทองค าภายในประเทศอย่าง
เคร่งครัดแล้วต้องมีข้อปฏิบัติเพิ่มดังนี้ 
 (4.1) ยอมรับแร่โลหะทองค าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ 
 (4.2) ประเทศคู่ค้าจะต้องอยู่บนมาตรฐานทองค าด้วยกัน 
 (4.3) ประเทศคู่ค้าต้องมีทุนส ารองเป็นแร่โลหะทองค า 100% คือ
ปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจจะต้องมีแร่โลหะทองค าเป็นทุน
ส ารองทั้งหมด 



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 มาตรฐานทองค าระหว่างประเทศ จะเปรียบเสมือนอัตราแลกเปลี่ยน 
(Exchange Rate) ส าหรับประเทศที่อยู่บนมาตรฐานเหรียญทองค า (Gold 
Coin Standard) และท าการค้าซึ่งกันและกัน อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก าหนดให้ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ($) เท่ากับน้ าหนักของแร่โลหะทองค าบริสุทธิ์ 
23.22 เกรน และประเทศอังกฤษก าหนดให้ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง (£) เท่ากับ
น้ าหนักของแร่โลหะทองค าบริสุทธิ์ 113.0016 เกรน ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยน
ของ 1£ จะเท่ากับ 4.87$ 
 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปสูงกว่าจุดทองค าออก (Gold 
Export Point) และไม่ต่ ากว่าจุดทองค าเข้า (Gold Import Point) 
  



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 กรณีอัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงบวกหรือลบกับค่าขนส่งและค่า
ประกันภัยในการขนส่งแร่โลหะทองค าจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศคู่ค้า อาทิ
ค่าขนส่งและค่าประกันภัยของแร่โลหะทองค า 113.0016 เกรนเท่ากับ 0.03$ 
ดังนั้น อัตราแลกเปลี่ยนของ 1£ จะอยู่ระหว่าง 4.84 – 4.90$  
 - ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1£ เท่ากับ 4.84$ จะน าเข้าแร่โลหะทองค า
จากประเทศอังกฤษมายังประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1£ เท่ากับ 4.90$ จะส่งออกแร่โลหะ
ทองค าจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศอังกฤษ 
 ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าอะไรจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าของประเทศหนึ่ง 
จะถูกชดเชยโดยกลไกการปรับตัวของดุลการช าระเงินระหว่างประเทศอย่าง
อัตโนมัต ิ



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
  ข้อเสียของมาตรฐานทองค า 
 (1) เกิดผลกระทบภายนอกได้ คือการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจ
ภายในของประเทศหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ซึ่ง
อยู่ในมาตรฐานทองค าเดียวกันได ้
 (2) การปรับตัวของราคาสินค้าและค่าจ้างไม่ได้เป็นไปในสัดส่วน
เดียวกันก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน (Unemployment) คือเมื่อราคาสินค้า 
(Price) ลดลง แต่ค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน (Wage) ไม่ได้ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ซึ่งจะท าให้ค่าจ้างที่แท้จริงสูงขึ้น (Real Wage) มีผลท าให้เกิดการว่างงานและ
ผลผลิตที่แท้จริงลดลง 

Real Wage = 
Wage (W)
Price (P)  



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (3) มาตรฐานทองค าไม่ใช่ระบบที่รักษาราคาสินค้าที่ดี และไม่ใช่
เครื่องมือที่สามารถรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าของระบบเศรษฐกิจแต่
อย่างใด เป็นเพียงการรักษาเสถียรภาพของราคาทองค าเท่านั้น เช่นดังค ากล่าว
ที่ว่า “การรักษาเสถียรภาพทางราคาของมาตรฐานทองค านั้นเป็นเพียงผลพวง
อันน้อยนิด หาใช่สาระส าคัญไม่” (Edward S. Shaw, 1950) 

Edward S. Shaw 
(1908 – 1994) 

 (4) มาตรฐานทองค าขาดความยืดหยุ่นและปริมาณแร่
โลหะทองค าไม่เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก 
หรือการขยายตัวของการค้าระหว่าง คืออุปทานของแร่โลหะ
ทองค ามีจ านวนจ ากัด แต่ประเทศที่ก าลังพัฒนาต้องใช้เงินทุน 
จ านวนมากและปริมาณเงินต้องขึ้นอยู่กับแร่โลหะทองค าที่มีอยู่ และการที่มี
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ส่งผลต่อการควบคุมเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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  มาตรฐานแร่โลหะเงิน (Silver Standard) 
 คือการใช้แร่โลหะเงินเพียงอย่างเดียวเป็นมาตรฐานในการก าหนด
มูลค่าของเงินตรา โดยมาตรฐานเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือมาตรฐาน
เหรียญเงิน (Silver Coin Standard) มาตรฐานแร่โลหะเงินแท่ง (Silver 
Bullion Standard) และมาตรฐานปริวรรตแร่โลหะเงิน (Silver Exchange 
Standard) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่างๆ เหมือนกับมาตรฐานทองค า 
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  มาตรฐานแร่โลหะคู่ (Bimetallic Standard) 
 คือการใช้แร่โลหะมีค่า 2 ชนิด เป็นมาตรฐานในการก าหนดมูลค่าของ
เงินตรา ประกอบด้วยแร่โลหะทองค าและแร่โลหะเงิน ซึ่งน าออกมาหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจพร้อมกัน ซึ่งมีหลายประเทศในยุโรปใช้กันในช่วงก่อน
ศตวรรษที่ 19 โดยประเทศที่ใช้มาตรฐานแร่โลหะคู่จะต้องก าหนดมูลค่าเงินตรา
เทียบกับน้ าหนักของแร่โลหะทองค าและแร่โลหะเงิน และมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) ก าหนดหน่วยเงินตราเทียบเท่ากับน้ าหนักของแร่โลหะทั้ง 2 ชนิด 
อาทิ พ.ร.บ. เหรียญกษาปณ์ (The Coinage Act) ของสหรัฐอเมริกา ในปี 
ค.ศ. 1792 ได้ก าหนดไว้ว่า 1$ มีค่าเท่ากับน้ าหนักของแร่โลหะทองค าบริสุทธิ์ 
23.22 เกรน และมีค่าเท่ากับน้ าหนักของแร่โลหะเงิน 371.25 เกรน ดังนั้น
อัตรากษาปณ์ที่เป็นทางการ (Mint Rate) เท่ากับ 1 : 15  



2.1 มาตรฐานเงินตราที่อิงโลหะมีค่า 
 (2) เงินตราทุกชนิดสามารถที่จะน ามาไถ่ถอนเป็นแร่โลหะทองค าและ
แร่โลหะเงินได้ตามอัตราที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นเงินกระดาษหรือบัตรธนาคาร 
 (3) ประชาชนสามารถน าทั้งแร่โลหะทองค าและแร่โลหะเงินมาให้
รัฐบาลผลิตเป็นเหรียญ และน าเหรียญไปหลอมเป็นแร่โลหะทองค าและแร่โลหะ
เงินได้อย่างเสรี 
 (4) ประชาชนสามารถน าทั้งแร่โลหะทองค าและแร่โลหะเงินเข้ามาใน
ประเทศไทยหรือส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างเสรี 
 การใช้มาตรฐานแร่โลหะคู่ เนื่องจากแร่โลหะชนิดเดี่ยวไม่เพียงพอต่อ
การใช้เป็นมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงใช้แร่โลหะทองค าผลิต
เหรียญที่มีมูลค่ามากและใช้แร่โลหะเงินผลิตเหรียญที่มีมูลค่าน้อย ออกมา
หมุนเวียนพร้อมกัน 
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 จากตัวอย่างอัตรากษาปณ์ ระหว่างแร่โลหะทองค ากับแร่โลหะเงิน
เท่ากับ 1 : 15 ถ้าหากอัตราตลาดแตกต่างไปจากสัดส่วนนี้ จะท าให้เกิดผลตาม
กฎของเกรเซม (Gresham’s Law) “เงินเลวไล่เงินดีออกจากการหมุนเวียน”  
 อาทิ ถ้าอัตราตลาดลดลงเป็น 1 : 16 แล้ว แสดงว่ารัฐบาลตีราคาแร่
โลหะเงินสูงกว่าราคาตลาด (Overvalue) และตีราคาแร่โลหะทองค าต่ ากว่า
ราคาตลาด (Undervalue) ส่งผลท าให้ประชาชนจะน าเฉพาะเหรียญเงินมา
หมุนเวียน โดยจะเก็บเหรียญทองค าไว้ เพราะสามารถแลกเหรียญเงินในตลาด
ได้มากกว่าแลกกับรัฐบาล 
 ดังนั้น เหรียญทองค า (เงินดี) และเหรียญเงิน (เงินเลว) ซึ่งเป็นไปตาม
กฎของเกรเซม และเหรียญทองค าจะออกจากการหมุนเวียนไปในที่สุด 
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 ตัวอย่างอัตรากษาปณ์ของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1792 ระหว่างแร่
โลหะทองค ากับแร่โลหะเงินเท่ากับ 1 : 15 และอัตรากษาปณ์ของฝรั่งเศส ในปี 
ค.ศ. 1796 เท่ากับ 1 : 15.5 จึงเกิดการไหลของแร่โลหะมีค่าดังนี้ 

1 เกรนทองค า 1 เกรนทองค า 

15 เกรนเงิน 15.5 เกรนเงิน 

Gold Silver 



2.2 มาตรฐานเงินตราที่ไม่อิงโลหะมีค่า 
  มาตรฐานกระดาษบริหาร (Inconvertible Managed Paper 

Standard) 
 คือระบบเงินตราที่ไม่มีการเปรียบเทียบมูลค่าของเงินตรากับแร่โลหะมี
ค่าชนิดอื่นๆ โดยถูกน ามาใช้หลังจากที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ าอย่างรุนแรงใน
ทศวรรษที่ 1930 ซึ่งมาตรฐานทองค าที่ขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ประเทศต่างๆ จึงหันมาใช้มาตรฐานกระดาษ
บริหาร ที่มีลักษณะดังนี้ 
 (1) เงินตราที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจอาจจะเป็นธนบัตรหรือ
เหรียญกษาปณ์ ซึ่งเป็นเงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัว 
 (2) เป็นระบบมาตรฐานเงินตราที่ไม่สามารถไถ่ถอนเป็นแร่โลหะมีค่าได้ 
แต่สามารถช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย อาทิธนบัตรของประเทศไทย ธนบัตรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 



2.2 มาตรฐานเงินตราที่ไม่อิงโลหะมีค่า 

 (3) อ านาจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุที่น ามาผลิตเป็นเงิน แต่จะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณอุปทานของเงินที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าและบริการ 
โดยเจ้าหน้าที่ทางการเงินจะต้องควบคุมอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่
สามารถปรับเข้าสู่ดุลยภาพโดยอัตโนมัติเหมือนปริมาณเงินในมาตรฐานแร่
โลหะมีค่า 

“ธนบัตรเป็นเงินที่ช าระหนี้ ได้ตาม
กฎหมาย” 

“The note is legal tender for 
all debts, public and private” 



2.2 มาตรฐานเงินตราที่ไม่อิงโลหะมีค่า 
 มาตรฐานกระดาษบริหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  
 (1) มาตรฐานกระดาษบริหารที่ไม่มีเงินทุนส ารอง (Pure Paper 
Standard) คือการผลิตเงินตราด้วยกระดาษ โดยไม่เทียบมูลค่าเงินตรากับ
น้ าหนักของแร่โลหะมีค่าและไม่มีแร่โลหะมีค่าเป็นทุนส ารองหนุนหลังอยู่เลย ซึ่ง
มูลค่าของเงินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงิน 
 (2) มาตรฐานกระดาษบริหารที่มีเงินทุนส ารอง (Gold Reserve 
Standard) คือการผลิตเงินตราด้วยกระดาษ โดยแร่โลหะทองค าหนุนหลังเป็น
ทุนส ารองอยู่บางส่วน เพื่อให้ประชาชนเกิดความน่าเชื่อถือ แต่ไม่สามารถ
น ามาแลกเป็นแร่โลหะทองค าได้  
 ซึ่งในปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ต่างอยู่ในมาตรฐานนี้ โดยเงินทุนส ารอง
ประกอบด้วยอะไรบ้างขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ  



2.2 มาตรฐานเงินตราที่ไม่อิงโลหะมีค่า 
  ข้อดีและข้อเสียของมาตรฐานกระดาษบริหาร 
 ข้อดีคือสามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและขจัด
ปัญหาการว่างงานของประเทศได้ดี 
 ข้อเสียคือมีแรงกดดันที่จะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ง่ายและขาด
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่น าไปสู่การออก
กฎหมายควบคุมปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นอุปสรรค์ของ
ภาคการค้าระหว่างประเทศ 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
  มาตรฐานแร่โลหะเงิน (พ.ศ. 2393 – 2445) 
 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในมาตรฐานเหรียญเงิน 
เพราะค่าของเงินบาทระหว่างประเทศ (international value of the baht) 
ขึ้นอยู่กับน้ าหนักของแร่โลหะเงินบริสุทธิ์ และการช าระเงินระหว่างประเทศก็
ช าระด้วยแร่โลหะเงิน  
 ในปี พ.ศ. 2393 เงินที่น ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผลิตด้วยแร่
โลหะเงินรูปร่างคล้ายกระสุนปืนเรียกว่า “บาท” ซึ่งหนึ่งบาทมีน้ าหนักเท่ากับ 
15 กรัมและเท่ากับหน่วยเงินตราพอดี (เงินพดด้วง) 
 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศ จึงได้มีการ
ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 8฿ ต่อ 1£ โดยอัตรานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ราคาของแร่โลหะเงินเมื่อเทียบกับแร่โลหะทองค า 
 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
 การค้าระหว่างประเทศเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยที่ประเทศไทยส่งออก
สินค้ามากกว่าน าเข้าสินค้าท าให้มีเงินทุนไหลเข้าประเทศในรูปของแร่โลหะเงิน 
โดยที่เงินเหรียญของต่างประเทศไม่เป็นที่ยอมรับส าหรับใช้ในการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ ท าให้ปริมาณเงินไม่เพียงพอต่อการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ 

พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(1804 – 1868) 

 ในปี พ.ศ. 2400 รัชกาลที่ 4 ได้ประกาศให้
เงินตราต่างประเทศสามารถช าระหนี้ได้ตามกฎหมายและ
ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 5฿ ต่อ 1$ นอกจากนี้
พระองค์ได้ทรงสร้างโรงกษาปณ์เพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์
รูปแบบใหม่ให้ เพียงพอต่อการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินตราต่างประเทศก็ได้ออกจากการหมุนเวียน
ไป 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 

โองการให้บัญญัติธนบัตรขึ้น โดยก าหนดให้เหรียญเงิน
เป็นทุนส ารองเงินตรา เนื่องจากการช าระค่าสินค้าด้วย
เงินเหรียญเกิดความไม่สะดวกและเสียเวลามาก ดังนั้น 
จึงได้เปลี่ยนเป็นมาตรฐานแร่โลหะเงินแท่ง และในที่สุด
ประเทศไทยก็ได้ออกจากมาตรฐานแร่โลหะเงิน ตาม
ค าแนะน าของนายริเวตต ์คาร์แนก ที่ปรึกษาชาวอังกฤษ 

 ในปี พ.ศ. 2413 แร่โลหะเงินในตลาดโลกมี
ค่าลดลงเมื่อเทียบกับแร่โลหะทองค า ท าให้อัตรา
แลกเปลี่ยนอยู่ที่ 21฿ ต่อ 1£ ซึ่งส่งผลท าให้การ
ส่งออกเพิ่มขึ้น และท าให้ราคาสินค้าน าเข้าสูงขึ้น 
โดยเฉพาะเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างรถไฟ  
 ในปี พ.ศ. 2445 รัชกาลที่ 5 ได้มีพระราช- 

พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(1853 – 1910) 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
  มาตรฐานปริวรรตทองค า (พ.ศ. 2445 – 2484) 
 จากค าแนะน าของ Mr. Rivett Carnac หากค่าเงินบาทผูกกับแร่โลหะ
ทองค า จะสะดวกในการขอกู้เงนิจากต่างประเทศและจูงใจนักลงทุนให้มาลงทุน
ในประเทศด้วย โดยครั้งแรกก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 17฿ ต่อ 1£ และ
ต่อมาได้ก าหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลงอยู่ที่ 20฿ ต่อ 1£ ในปี พ.ศ. 2445  
  
 
 ส าหรับระบบนี้สร้างเสถียรภาพแก่อัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินบาท เพราะเงินบาทได้ผูกกับเงินปอนด์สเตอร์ลิง ที่
อยู่บนมาตรฐานทองค า แต่เหรียญเงินยังคงหมุนเวียนอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจ และประเทศไทยได้เข้าสู่มาตรฐานปริวรรต
ทองค าในปี พ.ศ. 2451 โดยมีทุนส ารองเงินตราเป็นแร่โลหะ
ทองค าและเงินปอนด์สเตอร์ลิง 

Charles James  
Rivett Carnac 
(1853 – 1935) 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
 ในระหว่าง พ.ศ. 2462 – 2465 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ท าให้ทั่วโลก
เกิดความขาดแคลนอาหาร และราคาแร่โลหะเงินในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยได้รับผลกระทบไม่มาก ภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยจึง
ส่งออกสินค้าได้เป็นอย่างดี แต่แร่โลหะเงินถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
เช่นเดียวกัน ส่งผลท าให้อัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่คงที่ 
 ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยที่ท าการค้าขายกับประเทศอังกฤษเป็น
ส่วนใหญ่ ได้ออกจากมาตรฐานทองค าตามประเทศอังกฤษด้วย โดยประกาศ
ยกเลิกเทียบค่าเงินบาทกับแร่โลหะทองค า เหลือเพียงการผูกค่าเงินบาทกับเงิน
ปอนด์สเตอร์ลิง (จึงถือว่าประเทศไทยอยู่บนมาตรฐานกระดาษบริหาร นับแต่
นั้นเป็นต้นมา) 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
  มาตรฐานปริวรรตเงินเยน (พ.ศ. 2484 – 2493) 
 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของ
ประเทศไทยอย่างมาก ท าให้ภาคการค้าระหว่างประเทศประสบปัญหา และถูก
อายัดทุนส ารองเงินตราที่เป็นทั้งแร่โลหะทองค าและเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ฝากไว้
ที่ประเทศอังกฤษ เนื่องจากประเทศไทยประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรซึ่งมี
ประเทศอังกฤษรวมอยู่ด้วย 
 มกราคม พ.ศ. 2485 ประเทศไทยต้องลดค่าเสมอภาคเงินบาท จาก 1฿ 
เทียบเท่าน้ าหนักแร่โลหะทองค า 0.665 กรัมเหลือ 0.259 กรัม ด้วยเหตุนี้
ประเทศไทยจึงได้เข้าสู่มาตรฐานปริวรรตเงินเยน โดยที่มีทุนส ารองเงินตราเป็น
เงินเยน (¥) และพันธบัตรของรัฐบาลที่ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 
1฿ ต่อ 1¥ ส่งผลท าให้ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และเกิดภาวะเงินเฟ้อ 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
 จนกระทั่ง กันยายน พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม ท าให้เงินเยนที่
ประเทศไทยถืออยู่จึงไร้ค่าทันที ส่งผลท าให้เงินทุนส ารองไม่เพียงพอ เนื่องจาก
แร่โลหะเงินและแร่โลหะทองค าที่มีอยู่มีมูลค่าน้อยกว่าเงินตราที่ผลิตออกมาใช้ 
โดยแร่โลหะทองค าอีกส่วนหนึ่งฝากไว้ที่ธนาคารเงินทุนส ารองที่นิวยอร์กแห่ง
สหรัฐอเมริกา  
 ในปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลจึงได้ประกาศ พ.ร.บ. เงินตรา โดยยกเลิกเงิน
เยนที่เป็นทุนส ารองเงินตราทั้งหมดและใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแทน และก าหนด
อัตราค่าเสมอภาค 1฿ เทียบเท่าน้ าหนักแร่โลหะทองค า 0.09 กรัม 
 ส าหรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ก าหนดใหม่จาก 60฿ ต่อ 1£ เป็น 40฿ ต่อ 
1£ ซึ่งในช่วงนี้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและ
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 
 



3. มาตรฐานเงินตราของประเทศไทย 
  มาตรฐานกระดาษบริหารที่มีเงินทุนส ารอง (พ.ศ. 2493 – ปัจจุบัน) 
 ในช่วงนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่มาตรฐานกระดาษบริหารอย่างสมบูรณ์ 
คือปริมาณเงนิที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับแร่โลหะมีค่า ถึงจะมี
การก าหนดอัตราค่าเสมอภาค แต่ไม่สามารถน าไปแลกคืนเป็นแร่โลหะมีค่าและ
เงินตราต่างประเทศได้  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการยกเลิกอัตราค่าเสมอภาค เนื่องจาก
ประสบปัญหามากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศได้ ซึ่ง
ประเทศไทยได้มี พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2521 ที่บังคับใช้อยู่ถึงปัจจุบัน โดยทุนส ารองเงินตราเป็นแร่โลหะทองค าและ
เงินตราสกุลหลัก อาทิเงินปอนด์สเตอร์ลิง เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น 
 


